Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
Acta de la reunió la Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi
Identificació de la sessió
Número de referència: VI/01/2019
Data: 12/07/2019
Lloc: Seu de l’INCAVI
Horari: 11:30h - 15:00h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Noves Plantacions 2019 i plantacions i arrencades 2018-2019
3. Novetats RD Potencial
4. Entrada en producció de les vinyes abans de la tercera campanya
5. Situació ajuts reestructuració de la vinya
6. Protocol relatiu a les condicions de tramitació de les sol·licituds d’autorització de l’augment artificial
del grau alcohòlic volumètric natural per l’elaboració de vins
7. Ajuts a les inversions de les bodegues: PASVE 2019-2023
8. Verema 2019-2020:
8.1. Ordre Targeta Vitícola
8.2. Control de tramesa de pesades
8.3. Novetats RVC
9. Nou RVC
10. Llei vitivinícola: estat actual de la tramitació
11. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Joan Santó, Josep Marrugat, Marc Paladella i Esther Agramunt
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Isabel Vidal i Àngela Pascual
FCAC: Joan Josep Raventós i Òscar Tolsà
CRDO COSTERS DEL SEGRE: Núria Balagué i Xavier Ferré
CR CAVA: Lluis Marco i Pere Nuño
INSTITUT DEL CAVA: Mª del Mar Torres
CRDO “CONCA DE BARBERÀ” Excusen assistència
CRDO PLA DE BAGES: Excusen assistència
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Entitats convidades:
ASSOCIACIÓ VINÍCOLA CATALANA: Antoni Cruces
CRDO CATALUNYA: Xavier Pié
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La subdirectora general d’Agricultura: Neus Ferrete
La coordinadora de Taules Sectorials: Ana Llansó (actua com a secretària de la reunió)
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola: Anna Goutan
La tècnica del Servei d’Ordenació Agrícola: Àngels de Febrer
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
El subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes: Valentí Marco
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT, I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
La subdirectora general d’Inspecció i Control Agroalimentari: Glòria Cugat
L’inspector agroalimentari de la SG d’Inspecció i Control Agroalimentari: Francesc Canals
La cap del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries: Isabel Gomar
La tècnica del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries: Aina Gelabert
INCAVI
El director: Salvador Puig
El cap del Servei de Viticultura i Enologia: Xoan Elorduy
__________________________________________________________________________
Desenvolupament de la reunió
El director general de l’INCAVI, Salvador Puig, dóna la benvinguda als assistents i els informa que la
Directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, es disculpa per no estar en hora,
degut a un compromís ineludible de darrera hora que la farà endarrerir la seva presència en uns minuts.
Per aquest raó, es passa directament a tractar el punt 2 de l’Ordre del dia, deixant el punt 1 “Aprovació
de l’acta” per quan ella hi sigui present.
En arribar la Directora general, agraeix a tots els presents la seva assistència i el fet de poder disposar
d’aquest punt d’intercanvi d’informació, anàlisi i debat de la situació actual entre l’Administració i els
diferents actors del sector, segons el model de cogovernança, cogestió i coresponsabilitat defensat pel
DARP.
Aprofita per informar de 2 novetats:
- L’aprovació per Acord de Govern del pressupost plurianual per desenvolupar el nou Registre
vitivinícola de Catalunya (RVC d’aquí en endavant). Es començarà l’any 2020, atès que en
aquests moments estem amb pressupostos prorrogats des del 2017.
- La publicació del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les
dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació a
la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. La directora recorda que també té
implicacions per als agricultors, ja que hauran de portar el llibre de registre de la gestió de les
dejeccions ramaderes, a l’igual que els ramaders. Els viticultors que estiguin en zones

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Tel.: 93 304 67 00
taules.sectorials.darp@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/

Pàgina 2 de 11

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
vulnerables, actualment ja estan obligats a fer la declaració anual de la gestió de les dejeccions
ramaderes, però a partir del 20 d’octubre tothom estarà obligat a fer aquesta declaració anual,
abans del 31 de desembre. Amb aquest decret, el DARP vol impulsar l’ús de la fertilització
orgànica buscant l’excel·lència en la gestió de de les dejeccions ramaderes. Per això, s’ha
elaborat un Pla de Comunicació ambiciós, amb 60 jornades previstes informatives arreu del
territori de Catalunya.
L’acta manté l’ordre seqüencial de l’Ordre del Dia.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior, referenciada amb el codi VI/02/18 de data 14 de desembre de
2018, amb esmena proposada per CR Cava (LL. Marco) i correcció tipogràfica observada per INCAVI
(S. Puig). Acord 1-1
2. Noves Plantacions 2019 i plantacions i arrencades 2018-2019
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan, informa que aquest any 2019, les sol·licituds de
noves plantacions s’han reduït pràcticament a la meitat respecte l’any anterior. De les 568,53 ha
sol·licitades (438 sol·licituds) s’han concedit 418,65 ha, que suposen el 87% de la superfície concedida
respecte a la superfície admissible a Catalunya. D’aquestes 418,65 ha autoritzades, 192,78 ha han
estat a zona no DO Cava, 225,87 ha amb compromís No Cava i 0,0041ha amb destinació DO Cava.
A. Goutan recorda que els viticultors que van sol·licitar noves plantacions al 2016 i encara no han
plantat, seran objecte d’un expedient sancionador, tal i com està fixat a la normativa.
Pel que fa a replantacions, de les 850,87 ha demanades, s’han concedit 831,24, algunes d’elles en
zona de restricció de la DO Cava.
Pel que fa a la conversió de drets, s’informa que de les 152,13 ha sol·licitades, s’han concedit 148,4
ha. A. Goutan recorda que la conversió dels drets que caduquen en el 2021, 2022 i 2023 s’ha de
sol·licitar abans de finalitzar el 2020. A. Goutan manifesta que les sol·licituds de conversió de drets
van disminuint perquè els drets es van convertint en autoritzacions Acord 2-1 i Acord 2-2.
Pel que fa a les arrencades, de les 1.410,83 ha sol·licitades s’han concedit un total de 1.352,64 ha.
A. Goutan informa que la superfície de drets i autoritzacions que caducaran a 31/07/2019, és de 446,39
ha. Acord 2-3
Per finalitzar, la cap del Servei d’Ordenació Agrícola informa que a 28 de juny d’enguany, el nombre de
viticultors enregistrats al RVC és de 9.350, amb un total de 77.563 parcel·les vitícoles. Això suposa una
superfície total de 56.693,05 ha de vinyes plantades i 1.194,3 ha de drets per convertir. S’adjunta la
presentació exposada que passa a formar part d’aquesta acta:

punt 22019_07_10_Resum_autoritzacions_i_arrencades_2018_2019.pdf

La FCAC ( J.J. Raventós) es manifesta en desacord amb el requisit d’admissibilitat per a les persones
jurídiques per a l’aplicació del règim d’autorització de vinya establert pel MAPA. Acord 2-4

3. Novetats RD Potencial
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan, comenta els principals canvis proposats pel
MAPA per la modificació del Reial Decret 1338/2018 pel qual es regula el potencial de producció vitícola,
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advertint que la versió que es disposa ara és un esborrany que provablement no serà la definitiva.
Enguany la seva publicació es preveu a posteriori de la data tradicional del 31 de juliol.
Per no fer carregosa la reunió, A. Goutan proposa al sector que examinin amb calma la presentació
lliurada, i que s’adjunta a la present acta, on s’han reflectit els principals canvis de la proposta del nou
RD respecte al RD 1338/2018. S’ofereix per aclarir qualsevol dubte que els pugui sorgir.
punt 3- 190712
Modificacions RD_1338-2018.pdf

El director de l’INCAVI, S. Puig destaca dues qüestions:
- La primera es que per fi el Ministeri tindrà en compte com volen créixer les DO per elaborar el Reial
Decret de Potencial vitícola, tal i com ja fan a altres Estats Membres de la UE.
- La segona es que, des del punt de vista de simplificació, es valora favorablement que s’agrupin totes
les varietats comercials autoritzades en un únic llistat per tot l’Estat espanyol i, per tant qualsevol
varietat del llistat es pot plantar a Catalunya; evidentment cada DO és lliure d’admetre les varietats
que consideri en el seu Plec de condicions, d’acord amb la seva estratègia varietal que l’interessi.
4. Entrada en producció de les vinyes abans de la tercera campanya
El director de l’INCAVI, Salvador Puig manifesta que, tal i com es va acordar en la darrera reunió de la
Taula Sectorial, aquesta qüestió es va portar al Grup de treball de la targeta vitivinícola, i es va debatre
en la reunió del passat 22 de març la conveniència o no de que es puguin considerar en producció
parcel·les vitícoles en regadiu en el segon any després de la plantació. Aquest raïm s’hauria de destinar
només a vi de taula, atès que les DO, avui per avui, no accepten raïm de segon any als seus plecs de
condicions. Finalment, la decisió del Grup de Treball va ser que no era convenient fer el canvi mantenint
el tercer any com el d’entrada en producció de les vinyes i, per tant, no acceptant per a la seva
comercialització la producció de segon any. Acord 4-1
Aprofita per comentar que en aquesta reunió del Grup de treball, també es va informar (igual que es va
fer a la darrera reunió de la Taula Sectorial) del balanç de l’aplicació de l’Ordre de la targeta vitícola de
la verema 2018-2019, així com que no hi hauria canvis per a la verema 2019-2020.
5. Situació Ajuts reestructuració de la vinya
El subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes, Valentí Marco, explica molt breument la
situació de pagaments de la campanya 2018/2019. Recorda que es van haver de reduir els
percentatges de l’ajut del 50% al 35%, però tal i com es podia preveure, hi ha hagut un nou repartiment
de fons per part del Ministeri que farà quasi doblar l’assignació inicialment pressupostada per la
campanya 2018/2019, passant dels 5 i escaig M€ a més de 8 M€. Aquest increment permetrà fer un
pagament complementari a aquests beneficiaris per pagar-los fins el 50% de l’ajut a l’octubre, mitjançant
resolució del director general que es publicarà en breu.
V. Marco Informa que durant aquest mes de juliol, es pagaran certificacions per valor d’uns 800.000€
corresponents a les campanyes 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 i 2018/2019 i la gran majoria del
pagament del saldo de la campanya 2018/2019 es realitzarà al mes de setembre.
Amb els fons sobrants de l’assignació de l’any passat, es pagaran bestretes dels sol·licitants de
2019/2020 i està previst, tot i que no pot confirmar-ho, arribar al 50% per a tots els beneficiaris d’aquesta
campanya mitjançant resolucions del mes d’agost, a excepció dels que “caiguin” per incompliment de
les superfícies mínima, principalment. En aquests casos, des de les oficines comarcals s’informarà a
les entitats col·laboradores per avaluar la situació.
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V. Marco recomana que els beneficiaris que hagin demanat bestreta, iniciïn els tràmits per aconseguir
l’aval abans de disposar de les resolucions formals, ja que al setembre hi haurà poc temps i es pretén
pagar un gran volum abans del 15 d’octubre d’enguany. En V. Marco considera que estem en una
situació favorable per al sector.
El subdirector informa que l’any passat es va crear un grup de treball a iniciativa del MAPA, per analitzar
els criteris de repartiment de fons, atès que cada any sobren diners, be d’altres CCAA, be d’altres
mesures, amb la intenció d’introduir pautes d’eficiència i d’aprofitament de recursos per a que el facin
més eficient. Tot i que ja va sortir una primera proposta, aquest grup de treball va quedar aturat en
haver-hi les eleccions, però la idea és re-emprendre’l; en l’esmentada proposta, Catalunya es veuria
una mica més beneficiada, perquè passaria d’un coeficient del 6 a un del 6,5-7.
Pel que fa a la situació dels avals de campanyes anteriors, V. Marco considera que l’execució ha estat
prou correcta i hi ha pocs avals pendents d’alliberar.
Pel que fa a la campanya actual, en V. Marco informa que han entrat 800 expedients que suposen
aproximadament uns 6 M de pressupost sol·licitat imputable a la primera anualitat; com tenim assignats
5,4 M€, només que paguéssim bestreta per valor d’uns 600.000 €, estaríem en condicions d’aprovarho tot. La FCAC demana les dades que suposaria en superfície. V. Marco no les disposa en el moment
de la reunió. Acord 5-1
6. Protocol relatiu a les condicions de tramitació de les sol·licituds d’autorització de l’augment
artificial del grau alcohòlic volumètric natural per l’elaboració de vins
La subdirectora general d’Inspecció i Control Agroalimentari, Glòria Cugat, informa que no pot presentar
el Protocol en aquesta reunió perquè s’estan ultimant els darrers detalls amb l’INCAVI però, tan bon
punt estigui enllestit, s’enviarà al sector via bústia de Taules sectorials abans de publicar-lo al web del
DARP. Acord 6-1
Informa que les sol·licituds d’enriquiment d’enguany, ja es poden fer via telemàtica i demana al sector
que fomenti aquesta via.
G. Cugat recorda al sector que durant el 2019 s’han publicat dos Reglaments; un sobre etiquetatge i
presentació dels productes vitivinícoles, i un altre sobre les pràctiques enològiques autoritzades, sense
que continguin cap novetat substancial. Acord 6-2
Costers del Segre (X. Ferré) suggereix que, si la DO vol augmentar el grau alcohòlic, s’hauria d’acceptar
sense més. G. Cugat recorda que la normativa europea estableix l’obligació d’emetre una autorització
per part de l’Administració en base a una justificació de les condicions climàtiques i aquest requisit no
el podem obviar.
FCAC (JJ. Raventós) demana s’agilitzin els tràmits per demanar l’enriquiment; manifesta que cada cop
les collites es van avançant més i, a mitjans d’agost, ja s’hauria de disposar de les dades de com es
preveu la campanya. G. Cugat respon que ja es treballa en aquesta línia.
El director de l’INCAVI, S. Puig, remarca que l’agilització ha de ser per part de tothom; no només per
part de l’Administració, atès que són els Consells Reguladors que demanen l’enriquiment i s’han de
pronunciar si aquesta pràctica té sentit o no. Per part de l’Administració, el nou protocol agilita els tràmit,
atès que només serà l’INCAVI qui emeti un informe enològic en base a les dades que es bolcaran des
del RVC, i ja no caldrà l’informe de la DG d’Agricultura i Ramaderia.
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Institut del Cava (M. Torres) proposa que el sector s’uneixi per a presentar de forma conjunta a la
Comissió Europea una proposta de modificació dels reglaments que estableixen condicions sobre
l’enriquiment, de manera que aquesta pràctica enològica es pugui realitzar sense necessitat
d’autorització prèvia, atès que les condicions per les quals es varen posar en el seu dia, han canviat.
CR Cava (LL. Marco) manifesta que actualment cal esperar a tenir una sèrie de pesades per obtenir
una mitja de grau alcohòlic i passa com l’any passat que es van enriquir mostos que després es va
veure que no calia, però es va demanar per compensar aquells , l’autorització d’enriquiment dels quals
no havia arribat. Institut del Cava (M. Torres) opina que pot ser les pesades no haurien de ser la
referència per decidir si es pot autoritzar l’enriquiment i, d’aquesta manera, es podria sol·licitar abans.
S. Puig diu que s’han de tenir en compte altres dades de camp.
Unió de Pagesos (J. Santó) considera que trobem “normal” complementar la falta de grau d’un most,
quan segurament aquest most, no hauria de ser apte si no arriba als mínims establerts en el Plec de
condicions de la DO corresponent. La normativa europea no obliga a posar un grau mínim de alcohol
a les DO i aquestes són lliures d’establir el grau que volen per als seus vins.
7. Ajuts a les inversions de les bodegues: PASVE 2019-2023
La cap del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentàries, Isabel Gomar, informa sobre els ajuts
a les inversions del sector vitivinícola del “Programa de Apoyo al sector vitivinícola espanyol” per al
període 2019-2023 ”PASVE 2019-2023”, recolzada de la presentació que s’annexa a la present acta.
punt 7- Ajuts a les
inversions al sector vitivinicola 12_07_2019 V2.pdf

Es tracta d’una línia d’ajut de la PAC (100% FEAGA) dotada d’un pressupost de 250 M€/5 anys
gestionada pel Ministeri, en col·laboració amb les comunitats autònomes, la gestió de la qual és força
complexa, la qual cosa va induir al DARP a fer una jornada informativa l’any 2018 i se’n preveu dur a
terme una altra durant aquesta tardor. Acord 7-1.
I. Gomar informa que aquesta línia d’ajuts estarà oberta els 5 anys de la seva durada, tot i que a efectes
d’administració i gestió es parla de convocatòries anuals.
Destaca 5 dates importants en la gestió de l’ajut: presentació de les sol·licituds des de l’1 de febrer al
31 de gener de l’any següent; aprovació de l’ajut durant el mes de juliol; presentació de modificacions
fins l’1 de febrer de l’any següent; sol·licitud de pagament fins el 30 d’abril de l’any següent i pagament
de l’ajut abans del 15 d’octubre de l’any següent.
En aquests moments s’està en el tràmit de certificació per al pagament de la 1ª convocatòria del 2018;
pel que fa a la 2na convocatòria, s’estan enviant les resolucions, de tal manera que ja podran iniciar les
inversions i respecte la tercera convocatòria, s’està en període de presentar la sol·licitud fins el 31 de
gener de 2020. Pel que fa a les 4rta i 5ena convocatòries, informa que estan previstes per al 2020, però
pot ser es produiran canvis degut a la revisió prevista de la normativa comunitària de la PAC.
I. Gomar, destaca 5 novetats, pel que fa a la 1ª i 2ª convocatòria:
•

L’objecte de l’ajut i els objectius dels projectes, que han de contribuir com a mínim, a 1
objectiu “estratègic” i a varis dels “generals” establerts a la normativa reguladora

•

Hi ha una novetat pel que fa als requisits d’admissibilitat a complir pels beneficiaris, que és
l’obligació de complir amb la moderació de costos de totes les despeses de les inversions (per
petites que siguin). Es controlarà que les despeses siguin a preus de mercat, presentant 3
pressupostos i triant el més econòmic o justificar de forma consistent la no elecció de l’oferta

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Tel.: 93 304 67 00
taules.sectorials.darp@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/

Pàgina 6 de 11

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
més avantatjosa. Adverteix que aquesta qüestió és un dels punts de mira de la UE i serà objecte
d’un control rigorós per part de la Intervenció.
•

Pel que fa als criteris de prioritat, vol aclarir que el criteri de “priorització a les empreses que
tinguin implantats paràmetres de qualitat”, serà puntuable en cas que la inversió es faci per
estar per sobre dels mínims establerts en els seus protocols.
El criteri “Priorització de les operacions amb inversions orientades a l’increment de l’eficiència
energètica”, sempre que es superi el 30% de la inversió en el moment de la sol·licitud, en tots
els casos el sol·licitant haurà d’aportar un certificat que acrediti un estalvi energètic mínim del
15% en els conceptes afectats per la inversió

•

Pel que fa a la tramitació i resolució de concessions, en el moment de presentar la sol·licitud
cal adjuntar un quadre amb la relació de totes les actuacions que es volen fer amb les factures
proformes que han demanat i assenyalar quina ha estat l’escollida. A l’hora de la concessió, el
DARP retornarà el quadre amb els descomptes que ha aplicat i el motiu, si ha estat el cas.

•

Pel que fa al tràmit de modificació d’una inversió aprovada: s’ha de comunicar qualsevol
modificació de la inversió concedida, inclòs un canvi de proveïdor, i fins i tot algunes
modificacions s’han de sol·licitar prèviament.

I. Gomar informa quan l’operació aprovada o modificada s’executi totalment però no quedi
acreditada una inversió subvencionable del 60% de la inicialment aprovada, ni tampoc quan
l’operació aprovada o modificada no s’executi totalment, a part de no pagar l’ajut, s’iniciarà un
expedient sancionador com infracció greu.
Pel que fa a la 3ª convocatòria, I. Gomar indica que hi ha petites modificacions respecte a la 1ª i 2ª.
Finalment, I. Gomar adverteix que totes aquestes qüestions estan sortint en les inspeccions
comunitàries i de la Intervenció, en la seva lluita contra el frau
Unió de Pagesos (J. Santó) manifesta la seva contrarietat pel fet de que en el Programa anterior
(PASVE 2014-2018), no es va exhaurir la totalitat del pressupost i es va “deixar perdre” 50M€, amb
l’agreujant que no es van poder acceptar tots els projectes i a més es va concedir un % d’ajut inferior
al màxim previst a les bases reguladores. I. Gomar respon que en el Programa anterior, en la
1ªconvocatòria no va haver-hi límit de pressupost i es van presentar molts projectes, als quals se’ls va
pagar el màxim d’ajut; a la 2ona convocatòria, es va esgotar el pressupost global i no es va poder pagar
el màxim d’ajut, i ja no va haver-hi ni 3ra ni 4rta convocatòria. Una altra cosa -diu- es que es concedeixi
tot el pressupost i que a l’hora de certificar, quedi un romanent. Per evitar això, en l’actual PASVE
(2019-23), el pressupost global s’ha dividit en 5 parts, una per cada anualitat.
8. Verema 2019-2020:
8.1.

Ordre Targeta vitícola

El director de l’INCAVI, Salvador Puig, informa que per aquesta verema 2019-2020, l’Ordre de la targeta
vitícola es manté vigent tal i com es va definir per a la campanya passada, atès que amb l’actual
aplicació informàtica del RVC no es poden fer massa modificacions i està previst fer una nova aplicació.
Explica molt breument les conclusions de la reunió del Grup de Treball de la Targeta Vitícola celebrada
el passat 22 de març d’enguany.
8.2. Control de tramesa de pesades
Àngels de Febrer, tècnica del Servei d’ordenació Agrícola, comenta que s’han detectat unes errades
en el darrer informe de pesades del mes de març enviat al sector. Concretament en la coexistència DO
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Penedès-DO Catalunya-DO Cava, i en la DO Costers del Segre-DO Catalunya-DO Cava, en que les
quantitats de raïm són 8972017 i 8353905, respectivament, tal i com s’indica en el nou informe de
pesades que se’ls ha lliurat amb la documentació de la reunió. A més, s’ha actualitzat el percentatge
de trameses, tot i que ha variat molt poc, tot i que encara s’ha de fer alguna tramesa a la DO definitiva.

punt 8- 190628
Control destí tramesa pesades.pdf

A. Goutan recorda que en el Grup de Treball es va acordar trametre aquests informes un parell de cops
durant l’any, i demana el parer del sector pel que fa a quins mesos volen que se’ls enviï. Acord 8.2-1
8.3 Novetats RVC
Àngels de Febrer explica les principals novetats incorporades per aquesta campanya al RVC:
•

•
•

possibilitat de tenir diferents rendiments per diferents parcel·les vitícoles en una mateixa DO. S’han
d’entrar parcel·la per parcel·la.
A. Goutan comenta que aquestes modificacions s’han de fer abans del càlcul de saldos (22 de
juliol), i per això s’ha demanat que es facin abans del 15 de juliol (per tenir un marge de maniobra),
perquè sinó s’haurien de re-calcular tots els saldos, un per un, de nou.
permetre donar de baixa les pesades per part dels cellers encara que hagin passat 48 h.
permetre a les DO entrar pesades extemporànies quan aquestes vulguin entrar-se als cellers un
cop ja s’hagi tancat el registre, ja sigui perquè finalitza el termini o abans de la finalització a petició
de la DO

En S. Puig recorda que es van incorporant millores, tot i que no es poden fer masses canvis amb
l’aplicació informàtica actual, però sí tenen altres idees per incorporar a la nova aplicació del RVC
9. Nou RVC
La DG E. Guillaumes, informa que el projecte de la nova aplicació del RVC tira endavant, perquè s’ha
aprovat per Acord de Govern, tal i com ha anunciat en la introducció realitzada a l’inici de la reunió.
10. Llei vitivinícola: estat actual de la tramitació
El director de l’INCAVI informa que actualment s’estan fent les compareixences de tot un seguit
d’entitats del sector davant els grups polítics de la Comissió d’Agricultura. Es preveu fer 4 sessions de
compareixences. Les 2 primeres ja s’han fet: INCAVI, FCAC, Unió de Pagesos, JARC i totes les DO,
excepte Penedès i Cava. Queden per tant, moltes altres entitats encara per comparèixer. Són els grups
polítics els que decideixen els compareixents i les dates de les compareixences. Per aquest motiu, no
serà fins el mes de setembre el final de les compareixences i el corresponent debat a la Comissió
d’Agricultura, previ a portar la llei al Ple del Parlament.
11. Torn obert de paraules
Unió de Pagesos (E. Agramunt) demana com està el tema dels fongs en fusta. E. Guillaumes informa
que des de que els varen assabentar del problema, estan treballant en detectar d’on pot venir aquest
fong i ho varen traslladar al MAPA i a altres CCAA però no en sabien res. S’estan fent reunions bilaterals
amb València i Aragó per coordinar les actuacions. A més s’ha encarregat a l’IRTA un estudi per veure
el perquè de les diferents afectacions a nivell de plantes.
A nivell de Plans de Reestructuració, informa que sí es poden arrencar els ceps afectats, amb un
informe de Sanitat Vegetal conforme hi ha aquest problema, amb la condició de que es tornin a plantar,
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tot i que no es pot tornar a donar l’ajut del Pla de reestructuració. Per altra banda es comunica als vivers
d’on procedeixen els planters afectats per comunicar aquesta afectació perquè prenguin les mesures
corresponents (termoteràpia). Demana al sector que també reclami a les empreses/vivers involucrats.
Acord 11-1
Neus Ferrete afegeix que des del DARP es fa ressò del problema a altres CCAA i al MAPA per tal
d’intentar que es contempli en els ajuts dels futurs Plans de reconversió de la vinya el tornar a donar
l’ajut en el cas d’afectació per fongs en fusta, com es fa en el cas de la Xylella. Acord 11-2
Unió de Pagesos (E. Agramunt) demana que s’escurci sensiblement el termini d’entrega de resultats
diagnòstics dels planters afectats. Acord 11-3.
S. Puig informa que el director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, acompanyat del
director territorial de Tarragona, Àngel Xifré, es desplaçarà a la zona on s’han produït danys en les
vinyes (sobre tot en carinyena) per cop de calor (Terra Alta, Montsant, Priorat i Ribera d’Ebre) per
valorar l‘afectació. Sembla que hi ha possibilitats de que l’assegurança cobreixi aquests danys per
l’assegurança. E. Agramunt manifest que han tingut moltes notificacions de fulles cremades.
Unió de Pagesos (E. Agramunt) comunica que dilluns vinent faran una jornada sobre les cobertures de
l’assegurança a l’Ajuntament de Mora d’Ebre a les 12.00h i convida a tothom a assistir-hi.
El director de l’INCAVI informa que des del Consell Assessor de l’INCAVI s’organitzarà un Simposi
sobre el futur del sector vitivinícola català. De cara a la seva organització, es crearà un Comitè
organitzador (INCAVI/AVC) i un Comitè científic. Es crearan 4 grups de treball:
̵
̵
̵
̵

organització del sector
Economia i Mercats
Recerca, Desenvolupament i Transferència Tecnològica
Cultura del vi i Comunicació

Els grups de treball estaran formats per 10 membres proposats pel Consell Assessor i pel Comitè
científic, un/a secretari/a i un expert/a coordinador/a. Acord 11-4
Es preveu que el Simposi final serà durant el segon trimestre del 2020.
S. Puig demana la implicació de tot el sector i reparteix dos documents en mà als assistents: un, amb
l’esquema de l’organització del Simposi i un altre sobre els punts a estudiar per part dels 4 grups de
treball, fets a partir d’un anàlisi DAFO del sector realitzat prèviament.
Costers del Segre (X. Ferré) torna a referir-se al punt 4 de l’Ordre del dia, dient que no s’està enfocant
be ja que ningú pot treure-li el dret de produir raïm el 2on any i ningú pot obligar-li a llençar-li el raïm,
perquè no hi ha cap normativa que li ho impedeixi. Manifesta que el RVC hauria de poder admetre-li.
S. Puig insisteix en que si el sector acorda acceptar la producció de la 2ona campanya, no costa res
canviar el RVC, però recorda que es va portar al Grup de Treball de la Targeta Vitícola, per acord de la
reunió de la Taula Sectorial anterior i es va considerar deixar-ho tal i com estava (3ra campanya),
perquè també és una manera d’evitar el frau. De totes formes diu que ho estudiarà internament i, si és
cas, convocarà de nou al Grup de treball.
Acords
1-1 S’aprova l’acta de la reunió anterior, referenciada amb el codi VI/02/18, amb les esmenes
següents:
INCAVI (S. Puig) detecta un error tipogràfic al darrer paràgraf de la pàgina 3:
- on diu ...”sobre 13.000 pesades” ha de dir “...sobre les 130.000 pesades”
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CR Cava (LL. Marco) a la pàgina 7, començant pel final de la plana:
- al 4art paràgraf on diu “... varen argumentar que no volien replantacions i, per tant hauria de
ser 0,1% (perquè no pot ser el 0%)” ha de dir: “...varen argumentar que no volien
replantacions i, per tant, hauria de ser 0,1 ha (perquè no pot ser el 0 ha)”
-

al 2on paràgraf, on diu: “... en el sentit de que sigui el mínim establert per la normativa
(0,1%) ha de dir “...en el sentit de que sigui el mínim establert per la normativa (0,1 ha).

Autoritzacions de plantació
2-1 El DARP (A. Goutan) es compromet a enviar una carta als interessats uns mesos abans de
finalitzar l’any 2020, per tal que recordin sol·licitar la reconversió de drets, a l’efecte d’evitar
al màxim la seva pèrdua (i per tant la conseqüent reducció de potencial vitícola), tot i que es
podrà plantar fins el 2023 inclòs. Al mateix temps, demana al sector que també en faci difusió.
2-2 JARC (A. Pascual) sol·licita al DARP que, quan al RVC es demani un informe per persona,
surti un avís referent a la caducitat de les conversions de drets, en cas que procedeixi. A.
Goutan recull la petició i es compromet a parlar amb als informàtics per tal de demanar si és
possible implementar aquesta petició (que surti aquest avís).
2-3 El DARP (A. Goutan) es compromet a afegir a la presentació “Plantacions i arrencades de vinya”
una diapositiva amb el desglossament de les caducitats dels drets i a enviar-la al sector a
primers d’agost.
2-4 FCAC ( Raventós) es manifesta en desacord amb el requisit d’admissibilitat per a les persones
jurídiques per a l’aplicació del règim d’autorització de vinya establert pel MAPA, ja que
l’equipara al de les persones físiques (explotacions prioritàries). Així, l’any passat es va donar
algun cas de joves agricultors que formaven part d’una societat familiar amb els pares, i es va
haver de treure a la mare o al pare de la societat per tal de complir amb el requisit de que la seva
participació en el capital social de la persona jurídica fora més de la meitat del capital total de la
mateixa. Això, diu, va en contra de l’estructura familiar tradicional i demana que es modifiqui. A.
Goutan respon que són criteris establerts pel MAPA i no té coneixement de cap cas pel que fa a
les noves plantacions d’aquest any, però es compromet a revisar-ho i a informar-ne.
Entrada en producció de les vinyes abans de la tercera campanya
4-1 DARP i Sector (a excepció de Costers del Segre - X. Farré) acorden que l’any a partir del qual
es considera que la vinya entra en producció és el 3er any, tal i com es va acordar en la reunió
de 22 de març d’enguany del Grup de Treball de la Targeta Vitícola, després de debatre-ho per
encàrrec de la Taula Sectorial. S. Puig manifesten al sector que si les DO valoren canviar-ho al 2on
any, només han de proposar-ho. Tot i així, S. Puig es compromet a estudiar-ho internament i, si és
cas, a convocar de nou al Grup de Treball de la Targeta Vitícola.
Ajuts als Plans de Reestructuració i/o reconversió de la vinya
5-1 FCAC (O. Tolsà) demana que el DARP faciliti les dades de superfícies sol·licitades al PRRV
aquesta campanya 2019/2020. V. Marco es compromet a facilitar les dades.
Protocol tramitació sol·licituds d’autorització de l’augment artificial del grau alcohòlic
6-1 El DARP (G. Cugat) es compromet a enviar al sector l’esborrany del Protocol tan bon punt
estigui consensuat amb l’INCAVI (en aquest moment s’estan acabant de consensuar petits detalls),
abans de publicar-ho al web del DARP, per tal que el sector pugui fer observacions.
6-2 El DARP (G. Cugat) es compromet a fer arribar els links dels dos Reglaments delegats que
s’han publicat recentment; per una banda el Reglament Delegat (UE) nº 2019/33 que afecta a
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l’etiquetatge i presentació dels productes vitivinícoles i, per altra banda, el Reglament Delegat (UE)
nº 2019/934, relacionat amb les pràctiques enològiques autoritzades.
Ajuts PASVE 2019-2023 (ajuts a les inversions de les bodegues)
7-1 El DARP (I. Gomar) es compromet a fer una jornada informativa específica sobre els ajuts
PASVE adreçada al sector cap al mes d’octubre.
Control de la verema 2019-2020
8.2-1 DARP i Sector acorden que l’Informe de pesades s’enviarà 2 cops a l’any (gener i juny).
Torn de paraules
11-1 CRDO Costers del Segre (X. Ferré) demana que des del DARP, ADV, etc. es faci la
recomanació d’emprar la termoteràpia com a mesura de prevenció en la lluita contra els
fongs en fusta dels planters i també contra la Xylella. N. Ferrete demana al sector que avisi al
DARP sobre l’aparició de possibles afectacions per fongs en fusta.
11-2 El DARP (N. Ferrete) es compromet a informar al sector sobre els possibles canvis en els
requisits dels futurs Plans de Reconversió de la vinya, per tal que les vinyes afectades per
aquesta malaltia (fongs en fusta) poguessin ser admissibles en els ajuts de replantació. Aquesta
problemàtica ja s’està parlant amb el MAPA i amb altres CCAA.
11-3 Unió de Pagesos (E. Agramunt) demana que s’escurci sensiblement el termini d’entrega de
resultats diagnòstics dels planters afectats per fongs en fusta. N. Ferrete es compromet a
fer arribar els resultats en breu, atès que el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya està
treballant en una nova tècnica de seqüenciació molecular que els permetrà obtenir els resultats
molt abans.
11-4 L’INCAVI (S. Puig) es compromet a demanar a les entitats del sector vitivinícola català, les
persones que voldran participar en cadascun dels 4 grups de treball que es crearan en el
sí del Simposi “Reptes VI 20-30” sobre el futur del sector vitivinícola català. Aquesta sol·licitud
es farà via carta dels Consell Assessor de l’INCAVI.
Sense més temes a tractar, quan són les 15.00h, la directora general agraeix a tothom la seva
participació i dóna per acabada la reunió.
La secretària,

Coordinadora de Taules Sectorials (e.f.)
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